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Tervezői nyilatkozat
A 8600, Siófok, Petőfi sétány 3. hrsz: 6747 cím alatti
Nagystrand élménymedence statikai kiviteli terveihez
Ezennel igazoljuk, hogy a fent nevezett létesítmény tervezése során a 193/2009. (IX. 5.)
Kormányrendelet és a 37/2007.(XII.13.) ÖTM számú rendelet még érvényben lévő részei
értelmében a dokumentáció megfelel az elvárt tartalmi követelményeknek és az általános
érvényű, valamint eseti előírásoknak különös tekintettel a statikai és az életvédelmi
követelményeire. Igazoljuk továbbá, hogy az épülethatároló és teherhordó szerkezetek
méretezése, és azok paraméterei megfelelnek az érvényben lévő szabványoknak, valamint
figyelembe vettük a 9/2008. (II.22.) ÖTM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi
Szabályzat előírásait, továbbá a 2/2002. (I.23.) BM rendeletben foglaltakat is. A dokumentáció
tartalmazza a szükséges statikai fejezeteket. A betervezésre kerülő anyagok mindegyike
rendelkezik az érvényes előírásoknak megfelelő építésügyi alkalmassági bizonyítvánnyal - a
3/2003. (I. 25.) BM–GKM-KvVM együttes rendelet alapján. Az építményben alkalmazott anyagok
nem tartalmaznak azbesztet.
Egyúttal igazoljuk, hogy a mellékelt dokumentáció a szakhatósági kikötések figyelembe
vételével készült, a 253/97. (XII. 20.) Kormányrendelettel alkotott OTÉK előírásainak
betartásával.
A tervdokumentáció összeállítására érvényes jogosultsággal rendelkezünk.
Az általunk tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az
Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos
településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak.
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem vált szükségessé.
Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, lényegi (mutatószámokat
érintő) kérdésekben nem kellett eltérni, csak részletmegoldásokban, melyeket a társ tervezők
kiviteli terv megoldásai tettek szükségessé.
A kiviteli terveket az ÉPITÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI tervek alapján készítettük, így ha bármilyen eltérés
van a statikai kiviteli és az építész terv között, akkor az ÉPÍTÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI terv a
mértékadó. Bárminemű eltérés az ÉPÍTÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI tervtől a hatóságok részéről
bírsággal büntethető, a statikus tervező ezért visszautasít bármilyen olyan megoldást ami az
ÉPÍTÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI tervtől eltér, felelőséget nem vállal az építész tervtől történő eltérés
esetére. Ha mégis szükségesé teszik az eltérések a módosításokat akkor a MEGRENDELŐ köteles
módosított engedélyezési terveket készíteni és a módosított engedély jogerőre emelkedéséig a
módosítással érintett részeket, szerkezeteket nem építheti tovább. Ha az építési engedély
módosítás nem kerül beadásra, nem jogerős, akkor az érintett statikai terveket TILOS
felhasználni az épület építésére.
2017. november.24.

……………………………………………
Füzy Barna
Építőmérnök, statikus tervező
Tk/07-0586
Értesítési cím: Székesfehérvár, Had út 1-3. Tel.: 70/3384949

